
EBB
110-a jaro

N-ro 358

Aprilo 2017

BRAZILA ESPERANTISTO OFICIALA ORGANO DE BRAZILA ESPERANTO-LIGO

Brazila
Movado

Beletra kaj
Scienco

Lingva
Angulo

Homa
Emancipiĝo

esperanto.org.br

LLaa sseerrĉĉaaddoo ddee llaa
ppeerrffeekkttaa lliinnggvvoo

Umberto Eco

1932 - 2016



Revukunlaboraĵoj: La ĉefredaktisto rigardas gravaj la kunlaboraĵojn senditajn de legantoj. Tamen, pro hommanko, spaclimigoj en la
revuo, kaj kromaj limigoj, li rezervas al si la rajton: 1-e: ne sciigi la ricevon; 2-e: ne redoni la sendaĵojn; 3-e: ne garantii la publikigon; 4-e:
mallongigi tekstojn tiam, kiam necese; 5-e: ilin reviziigi laŭ ortografio, gramatiko kaj fakvortoj. a) Kiel gramatikan konsultfonton ni
rekomendas la verkon Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, de Bertilo Wennergren. b) La signifon de ĉiuj vortoj netroveblaj en Plena
Ilustrita Vortaro de Esperanto () oni aparte klarigu per piednotoj aŭ glosaro. c) Ni uzos esperantigitajn ŝtato-nomojn kaj urbo-
nomojn trovitajn en http://vortaro.esperanto.org.br. d) Ĉiam kiam eblas ni uzos simplajn vortojn kompreneblajn kaj konstruatajn
surbaze de la krea kapablo de Esperanto anstataŭ la novaj radikoj (neologismoj) laŭ http://bonalingvo.net/ e) Ni uzos la sistemon -UJO
por landnomoj laŭ la fundamentaj reguloj de la lingvo (kiujn oni eltiras el la libreto La Fundamento de Esperanto).

Anonctarifo:Tabelo pri prezoj de anoncoj en Brazila Esperantisto, laŭ paĝonoj.

Komercaj markoj reproduktitaj celas nur ilustri kaj apartenas al la posedantoj.

tutpaĝa (19x25cm)
4-a kovrilo R$
900,00 (kolora)
2-a kaj 3-a kovriloj
R$ 600,00
(nigra-blanka)

1/2 duonpaĝa
(9x24cm)
R$ 450,00 (kolora)
R$ 300,00 (nigra-
blanka)

1/3 trionpaĝa
horizontale
(8x18cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1/3 trionpaĝa
vertikale
(8x18cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1/6 sesonpaĝa (7,8x8cm)
R$ 150,00 (kolora)
R$ 100,00 (nigra-
blanka)
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"Ĉar la mondo ĉiam komprenis, ke la Esperantismo estas forte ligita kun certa interna ideo, kaj tre multaj
personoj ne volis lerni kaj uzi Esperanton nur tial, ĉar ili ne volis esti rigardataj kiel partianoj de ia ideo, tial  por
ne fortimigi de ni grandajn amasojn,  ni estis devigitaj klarigi per la Bulonja deklaracio, ke la simpla
Esperantisteco, t.e. la uzado de la lingvo Esperanto, neniun devigas esti partiano de tiu aŭ alia ideo, ke ĉiu
Esperantisto restas homo tute libera kaj unuj Esperantistoj ne respondas por la ideoj de aliaj Esperantistoj. Sed
se la simpla praktika Esperantisteco, t.e. la simpla lernado kaj uzado de Esperanto, neniun devigas aliĝi al ia ideo,
tamen neniu povas dubi, ke ĉiujn, aŭ almenaŭ la grandegan plimulton de la personoj, kiuj batalas por Esperanto,
ligas unu komuna ideo, kiu estas la tuta stimulo de ilia laborado.."

Tria Kongreso 1907 en Cambridge - Zamenhof

Kovrilo: Evandro Avellar
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E n k o n d u k o

Brazila Esperanto-Ligo (Fondita en 1907)

Sidejo: SDS–Bloco P36–Salas 301/303–Ed. Venâncio III CEP 70393-902 Brasília,DF

Telefono: (0xx61) 3226-1298

Retadreso: bel@esperanto.org.br Hejmpaĝo: www.esperanto.org.br

E s t r a r o
Prezidanto: Evandro Avellar

Vicprezidanto: Euripedes Barbosa

Financdirektisto: Fernando Maia Jr. Kasisto: Cleto Galvão da Silva

1-a Sekretario: Emílio Cid

2-a Sekretario: Josia Barboza

3-a Sekretario: Darci Sardinha

K o n t r o l a K o n s i l a n t a r o
Paulo Nascentes, Rogério Carneiro, Sérgio Neri

F e d e r a c i a K o n s i l a n t a r o
Prezidanto: Joacir Camboim

K o m i t a t a n o - A : Rafael Zerbetto

Ĉ e f d e l e g i t o d e U E A: Emilio Vaz Cid

Estimataj legantoj:

Malfermante la jaron ni prezentas al vi unu
plian numeron de Brazila Esperantisto, nia
unua numero de 2017. En tiu jaro nia revuo
110jaraĝas. Ni deziras, ke ĝi estu kultura kaj in
forma organo por la brazila esperantistaro. Tial
ni kunmiksis iom da kulturo, lingvesploro, liter
aturo kaj movado. Esperinde la miksaĵo plaĉos
al vi.
La nunan numeron malfermas ĉefartikolo de

Herbert A. Welker el Braziljo pri la libro "La
serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa
kulturo" de Umberto Eco, tiu grava intelektulo,
tiu granda homo opiniis, ke nia lingvo estas
sukcesa.
Sekvas artikolo pri Protestantoj en Brazilaj

Kongresoj de Esperanto, la artikolo estas
rezulto de esplorado de Euripedes Barbosa,
Vicprezidanto de BEL, per numeroj de Brazila
Esperantisto.
Nun iru al la sekcio pri Kulturo: Homa Eman

cipiĝo kaj la uzo de Universala Komunikilo: la
rolo de Esperanto por la solvo de la dramo de
militrefuĝintoj. Paulo Nascentes invitas vin
pripensu kun ni.
Tuj sekve vi povos legi artikolojn, en sekcio

Beletro, de Antonio Felix da Silva. Anonio Felix
estas Vicdelegito kaj Fakdelegito de UEA (In
struado, Verkado, Em. Militisto) en la urbo
Florianopolo, Sankta Katarino kaj VicPrezidanto
de EsperantoAsocio de Florianopolo.
En tiu numero aperas la financa raporto de la

jaro 2016, tiu raporto estos prezentita dum la
52a Brazila Kongreso de Esperanto 2017.
Post ni invitas vin legi la belan tekston de

Humberto Campos, kiun tradukis Maria Eloá el
Ĵataio/GO.
Aperas denove artikolo pri la Mondo de la

Vino, ni povas legi kelkajn partojn el Malnova
Testamento kiuj citas pri tiu trinkaĵo.
Wendel Pontes prezentas al ni du interesajn

artikolojn, la unua pri scienco: Ĉu Scienco
riskas kolapsi? Ĉu la plibonigon kaj altigon de
homa vivkvalito dependis (kaj dependos) de
scienco? Kaj la dua artikolo pri Lingva Angulo:
Kiam forgesi akuzativon pli gravas ol via
opinio... Wendel T. Pontes estas Profesoro pri
Zoologio en UFPE (Universidade Federal de
Pernambuco), Brazilo. Membro de Brazila
EsperantoLigo kaj fakdelegito de UEA pri
Zoologio, Entomologio kaj Scienca Metodo.
Vicprezidanto de ISAE.
En nia sekcio "Brazila Movado" vi scios pri

kelkaj eventoj, kursoj, novaĵoj kiuj jam okazis
en 2017 tra nia grandega lando. 2017 estas
Centa Mortodatreveno de L.L.Zamenhof,
solenata sub la aŭspicio de UNESKO, kaj BEL
partoprenis 11an de aprilo en grava evento en
Pola Embasadejo.
Por fini tiun ĉi enkondukon, ni bezonas em

fazi, ke nia revuo bezonas artikolojn pri plej di
versaj temoj: vivscienco, lingvo, sociesploroj,
historio, ktp. Precipe mankas al nia movado
studi serioze pri nia estonteco. Do ne hezitu
sendi al ni viajn kontribuaĵojn, proponojn kaj
komentojn, sed zorgu ke ĝi estu konforma al la
etikaj principoj de esperantismo. Vi povas
sendi ilin al nia retadreso:

redakcio@esperanto.org.br
Bonan legadon al ĉiuj!

Brazila Esperantisto

ISSN 0006-9477

Oficiala Organo de Brazila Esperanto-Ligo

Fondita en 1907 de Alberto A. Vieira, Reynaldo Geyer kaj Everardo Backheuser

110-a jaro, N-ro 358, Aprilo 2017

E l d o n a S t a b o
Ĉefredaktisto: Evandro Avellar

redakcio@esperanto.org.br

Ĉi-numeraj kunlaborantoj: Alberto Flores, Antonio Felix da Silva, Euripedes Alves

Barbosa, Evandro Avellar, Herbert A. Welker, Maria Eloá de Souza Lima, Paulo

Nascentes, Paulo Sérgio Viana kaj Wendel T. Pontes

Grafika aranĝo kaj enpaĝigo: Evandro Avellar

Revizio kaj tradukado: BEL-asesorskipo

Kontribuaĵojn kaj mesaĝojn sendu al la ĉefredaktisto: redakcio@esperanto.org.br

Pri la subskribitaj artikoloj respondecas la aŭtoroj mem
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Ĉ e f a r t i k o l o

La serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa
kulturo estas la esperanta titolo de libro de
Umberto Eco (pronuncata Eko). La itala origin
alo (La ricerca dela lingua perfetta nella cultura
europea) estis publikigita en 1993, kaj jam unu
jaron poste aperis la esperanta traduko de
Daniele Mistretta, kun antaŭparolo de
Humphrey Tonkin.
En la esperanta Vikipedio troviĝas nur eta

artikolo pri Umberto Eco. En ĝi la libro estas
menciita trifoje (en la partoj “Eco kaj Esper
anto“, “Listo de verkoj” kaj “Libroj tradukitaj al
esperanto”). En la parto “Citaĵoj pri Esperanto”
estas cititaj du asertoj de la verkisto pri nia
lingvo, unu el la revuo Esperanto, de 1993, kaj
unu el intervjuo donita en 1996.
Umberto Eco naskiĝis en 1932 en norda Ita

lujo kaj studis Filozofion kaj Historion de la Li
teraturo en Milano. Unue li laboris ĉe televido
kaj poste kiel provleganto ĉe eldonejo. En 1962
li publikigis sian unuan libron (“La malferma
verko”), en kiu li montriĝis brila kulturteoriulo.
La sekvan jaron li fariĝis profesoro pri Estetiko
kaj Vida Komunikado. En 1968 li publikigis la
libron “Enkonduko al la Semiotiko”, kiu daŭre
estas internacie la normiga verko pri Semi
otiko. En 1975 li ekokupis la katedron pri Semi
otiko en la universitato de Bolonjo, kie li
instruis ĝis 2007. Tamen li fariĝis mondfama
per siaj romanoj, precipe per “La nomo de la
rozo” (1980), kiu estis eĉ filmigita. Tiu romano
kaj kelkaj aliaj estis tradukitaj al multaj lingvoj.
Eĉ se oni aldonas, ke li publikigis plurajn aliajn

librojn (pri filozofio, semiotiko, kulturo kaj
ankaŭ por infanoj), tiuj informoj eble ankoraŭ
ne sukcesas montri la gravecon de Umberto
Eco. Sed vidu la sekvajn informojn: Li ricevis la
honordoktorecon de – miru! – 39 universitatoj
en pluraj landoj, krome diversajn gravajn or
denojn. Li estis konsiderata unu el la plej
grandaj intelektuloj de la pasintaj jardekoj.
Kelkaj brazilaj verkistoj ege bedaŭris lian

morton, okazintan la 19an de februaro 2016,
kaj emfazis ne nur lian gravecon por la monda
kulturo, sed ankaŭ lian intelektan honestecon
kaj lian afablecon.
Sendube multaj esperantistoj scias, ke li estis

sufiĉe favora al nia lingvo. En la supre menciita
verko li dediĉis ses paĝojn al Esperanto.
Temas vere pri mirinda verko. La esperanta

traduko ampleksas 317 paĝojn. En la biblio
grafio Eco nomas 266 librojn kaj artikolojn. Laŭ
la “Indekso de la nomoj” estas menciataj en la
verko ĉirkaŭ 500 aŭtoroj.
Por doni unuan ideon pri tio, kion Eco pritra

ktas, mi citas la titolojn de la 16 ĉapitroj: 1. Ekde
Adamo ĝis la “confusio linguarum”. 2. La kabala
pansemiotiko. 3. La perfekta lingvo de Danto. 4
La “Ars magna” de Ramón Lull. 5. La mono
geneza hipotezo kaj la pralingvoj. 6. Kabalismo
kaj lullismo en la moderna kulturo. 7. La per
fekta lingvo de la bildoj. 8. La lingvo magia. 9.
La poligrafioj. 10. La aprioraj filozofiaj lingvoj. 11.
George Dalgarno. 12. John Wilkins. 13. Francis
Lodwick. 14. Ekde Lejbnico ĝis la “Encyc
lopédie”. 15. La filozofiaj lingvoj de la klerismo

La serĉado de la perfekta lingvo en
la Eŭropa kulturo (Umberto Eco)

Herbert A. Welker
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Ĉ e f a r t i k o l o

ĝi hodiaŭ. 16. La internaciaj helpaj lingvoj.
En sia Enkonduko Eco asertas:
“La utopio pri perfekta lingvo ne obsedis nur

la eŭropan kulturon. La temo de la konfuzo de
la lingvoj kaj la klopodo trovi rimedon al ĝi
pere de eltrovado de lingvo komuna al la tuta
homa genro trairas la historion de ĉiuj kulturoj
(kp. Borst 1957).” La germana aŭtoro Borst estis
publikiginta sesvoluman verkon pri la historio
de la opinioj pri origino kaj multspececo de la
lingvoj kaj popoloj.
Post kiam li eksplikis, ke pro la grandega

kvanto da lingvaj projektoj en la mondo li
bezonis limigi sin al Eŭropo, Umberto Eco an
oncas – ankoraŭ en la Enkonduko – ke li “pri
traktis nur”:
1) La remalkovron de historiaj lingvoj, taksataj
originaj aŭ mistike perfektaj, kiel la hebrea, la
egipta, la ĉina.
2) La rekonstruon de lingvoj, kiujn oni pre
tendis originaj, t.e. fontolingvoj pli aŭ malpli
fantomecaj [...].
3) Artefaritajn lingvojn, kiuj povas havi tri
celojn: I. Perfekteco aŭ struktura aŭ funkcia [...].
II. Perfekteco pro universaleco [...]. III. Perfek
teco pro utiligebleco, eĉ nur supozita, kiel la
poligrafioj.
4) Lingvojn pli aŭ malpli magiajn [...].

Post tio la aŭtoro listigas tipojn de lingvoj ki
ujn li pritraktis “nur apenaŭe”:
a)Sonĝajn lingvojn, nevole inventitajn, kiel la
lingvoj de alienuloj, la lingvojn uzitajn en
trancostato, la lingvojn de mistikaj revelacioj
[...]
b)La romanajn kaj poetikajn lingvojn, t.e. la
fikciaj lingvoj, eltrovitaj por satiraj celoj [...] aŭ
poeziaj [...].
c)Miksitajn lingvojn, t.e. lingvoj spontane
naskiĝintaj de la renkontiĝo de du civilizacioj
diverslingvaj [...]
d)Vehiklajn lingvojn, t.e. kaj naturaj lingvoj kaj
ĵargonoj pli aŭ malpli limigitaj, kiuj servas kiel
anstataŭantoj de la naturaj lingvoj en plurl
ingvaj areoj [...].
e)Formalajn lingvojn por malgranda uzkampo,
kiel tiu de kemio, de algebro kaj de logiko [...]
f)La vastegan kaj tre plaĉan kategorion de la t.e.

“lingvofrenezuloj”.
Mi citis la titolojn de la ĉapitroj kaj la anon

cojn de tio, kion la aŭtoro pritraktas, por mon
tri la vastecon de la temoj de la libro – kiun ne
eblas resumi. Ĉu ĉio tio instigas vin legi la in
teresegan verkon?
Por fini ĉi tiun artikolon, mi menciu mal

longe, kion Umberto Eco diras sobre Esper
anton.
Unue li priskribas la intencojn de Zamenhof

kaj poste – en ĉapitro titolita “Optimumigita
gramatiko” – la bazajn regulojn.
Kaj i.a. li informas:
“Pluraj estis la eminentuloj, kiuj subtenis aŭ

simpatiis Esperanton, lingvistoj kiel Baudoin de
Courtenay aŭ Otto Jespersen, kaj sciencistoj
kiel Peano aŭ filozofoj kiel Russell. Unu el la
plej konvinka voĉo estas tiu de Carnap, kiu en
sia Membiografio parolas emocie pri la solid
aretoso sentita parolante komunan lingvon
kun aligentanoj, kaj pri la kvalitoj de tiu ‘vivanta
lingvo [...], kiu same posedis mirigan flekseble
con de esprimrimedoj kaj grandan simplecon
strukturan [...].
[...] Pruve de la sukceso de Esperanto ekzistas

hodiaŭ Universala Esperanto Asocio kun dele
gitoj en la ĉefaj urboj de la mondo. La Esper
antogazetaro nombras pli ol cent gazetoj, kaj
en Esperanton oni tradukis la plej gravajn
verkojn de ĉiuj literaturoj, elde la Biblio ĝis la
Fabeloj de Andersen, dum ekzistas ankaŭ ori
ginala literatura produktado.” (p. 273)
Evidentas ke ankaŭ tiu grava intelektulo, tiu
granda homo – Umberto Eco – opiniis, ke nia
lingvo estas sukcesa.
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B r a z i l a M o v a d o

PROTESTANTOJ EN BRAZILAJ KOGRESOJ DE ESPERANTO

10a BKE, RiodeĴanejroRJ, 1945.
La revuo “O Brasil Esperantista”, januaro/junio

1945, informas ke okazis Diservo en Metodista
Preĝejo, gvidata de Jesaja Lucassas, kiu bele
kaj longe predikis, klarigante ke la laborado de
la esperantistoj plene enkadriĝas en la misio
de la Evangeliaj Eklezioj, ĉar ĝi celas la kun
fratiĝon de ĉiuj filoj de Dio en unu homan fa
milion. Li finis petante la Dian Benon por la
kongreso.
Post la predikinto, paroladis la reverendoj En

éas S. Pereira kaj Vergílio de Souza pri la
identeco de la misioj de kristanoj kaj esperant
istoj. Sro Ismel Gomes Braga deklamis la poe
mon “Preĝo sub la Verda Standardo”, kies
traduko sro J.B. Melo e Souza legis en por
tugala lingvo.

19a BKE, RiodeĴanejro, 1965.
Brazila Esperantisto ( novembro/decembro

1965) raportas, ke en la 17a de oktobro 1965
posttagmeze, ĉe la Presbiteriana Katedralo,
pastoro Tancredo Costa gvidis evangelian
kulton por esperantistoj kaj kontentigis ĉiujn
per klera kaj tre elokventa parolado. Kunhelpis
al la Diservo nia samideano Joaquim Mendes
da Rocha. Aliflanke, brile parolis la prezidanto
de la kongresso, Geraldo Pádua, kiu finis la
kunsidon dirante en Esperanto la preĝon “Patro
Nia.”

28a BKE, AnapoloGO, de la 12
a ĝis la 17a de julio 1992.
Okazis evangeliana kunsido kun prelego de

Jair Salles kaj kantado de himnoj fare de du
gejunuloj.

34a Brazila Kongreso, Salvadoro
BA, de la 19a ĝis la 25a de ju
lio 1998
La 23an de julio, je la dekunua horo

matene, ĉe la ĉambro Iracema Knoedt, efekt

iviĝis kunveno de protestantoj esperantistoj.
En la sama tago, je la naŭa matene, en la

ĉambro Vivaldina Kaymmi, okazis kunsido de
evangeliistoj esperantistoj.
En tiu kongreso, okazis ankaŭ kunsido de

ateistoj kaj katolikistoj.
Fonto: programo de la kongreso.

KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia)

KELI estis fondita en 1911 dum la Universala
Kongreso de Esperanto en Antverpeno. En ĝi
ariĝas kristanoj diverstendencaj, ĉefe el eklezioj
de la Reformacio. Ĝia nun dumonata organo,
Dia Regno, ekaperis jam pli frue, en 1908, kiam
Paul Hübner estis certa, ke kvin personoj pagos
abonon. Nun ĝi servas kiel ligilo inter membroj
kaj interesatoj en 48 landoj kaj el multaj kon
fesioj, de adventistoj kaj kvakeroj ĝis luteranoj,
kalvinanoj, anglikanoj kaj ortodoksuloj.
Grava estis de la komenco la havigo de baza

literaturo. En 1912 aperis la Nova Testamento
kaj en 1926 la Biblio kun la Malnova Testa
mento tradukita de Zamenhof  ne private, sed
en la Brita kaj Alilanda Biblia Societo. Tiel ĝi es
tas daure havebla en ĉiu Bibliovendejo tra la
tuta mondo. Eldono enhavanta la deuterokan
onajn librojn (en traduko de la nederlandano
Gerrit Berveling) aperis en 2003. De 1971 KELI
posedas oficialan himnaron "Adoru Kantante"
kun 262 kantoj plejparte klasikaj, el multaj
landoj kaj lingvoj, kun kvarpartaj muziknotoj 
bela libro profesie farita. Lastatempe, en kon
ferencoj multe uziĝas kantokolekto aspekte pli
modesta,"Tero kaj Ĉielo Kantu" kun 161 nu
meroj, tamen prefere modernaj. Ekumena
Diservolibro, Adoru, entenanta tekstojn,
preĝojn kaj himnojn aperis en junio 2001.

Eurípedes Alves Barbosa

Aĉetu en BEL@Butiko
http://belabutiko.esperanto.org.br/biblio.html
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Kursoj de Esperanto
I n s t r u a d o

Kursoj enskribitaj ĉe http://edukado.net/kursejo

Nomo Kursgvidanto Urbo1

20a Baza Kurso de Esperanto Alberto Flores VoltaRedondo/RJ
Baza kurso de Esperanto Cesar Dorneles Soares PortoAlegro/RS
Baza Kurso Zagreba Metodo Ilton Conceição de Lima Ĵataio/GO
Biblioteca Escolar Mun. Lúcia Benedetti Djalma C. Pessata RiodeĴanejro/RJ
EsperantoGrupo Lazaro Luiz Zamenhof Paulo Carvalho kaj Aliaj RiodeĴanejro/RJ
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Carcharodon carcharias, aŭ ŝarko, Ba
laenoptera physalus, baleno, Delphinus delphis,
delfeno, Aquila chrysaetos, aglo, kaj ĵuse Homo
sapiens, inter aliaj, kunprofitas la spacoŝipon,
nome Panjo Tero. Ĉiuj vojaĝas al Senfino de
Eblecoj de Ascendo en la pluridimensia uni
verso de Konscienco de Unuo. Ne ĉiam pace.
Ajna lingvaĵo kaj sinsekva komunikkapablo uz
adas. Tamen, nur Homo sapiens uzas la tielno
matan duoblan artikulacion, produktas
sennombron da lingvoj, dialektoj kaj lokaj elpa
roloj. Kiam migras tra la Planedo, ili estas es
cepto. La individuoj de la ceteraj specioj tenas
netuŝebla la komunikkapablon kaj, pere de la
kunlaboro per elementa lingvaĵo, tuj adaptiĝas
al novaĵoj de la medio. Male, Sapiens povos
travivi mistrafojn dum migrado en fremdan
landon sen paroli la lokan lingvon, eĉ se paro
lanta la imperian lingvon. Manke de efika
komuniko, kiel sociiĝi por respondi al la defioj?
Gardita, la komunikkapablo implicas eman

cipadon, alivorte, memstaron, sendependecon,
memregadon, liberecon gvidi la propran

ekzistadon. Homa emancipiĝo faciliganta fe
liĉon estu do nia temo. Manifesto de Prago
envicigas la antaŭpostulojn por komunikilo nin
faciliganta vojaĝojn kaj kunvivadon kun niaj
samspecanoj. Tio okazos sen ajna komprena
baro, per kunlaboro, kiel okazas al la ceteraj
mamuloj, al fiŝoj, birdoj, insektoj.
Ĉu ekzistas iu elturniĝo por tiu nia senelira

situacio, konsiderante la praktikan maleblon
flue paroli tiom da lingvoj dum la ekzistado?
Ĝis nun malesperigaj estadas niaj elektebloj.
Frustraj estas la esperoj proponataj de mod
ernaj porteblaj aparatoj. Neniel ili superas la
vivantan riĉecon de babilado, vidalvide,
starigante afekciajn kaj efikajn interŝanĝojn ĉi
ujnivele. Uzi nacian lingvon en internacia kun
teksto implicas ja formortigi demokration,
lingvan diversecon kaj precipe la egalrajtecon,
la lingvajn rajtojn de ĉiu persono, laŭ proponite
kadre de plurflankaj interkonsentoj.
Ankoraŭ min kortuŝas signifoplenan epi

zodon travivitan en 2002, en Fortalezo, dum la
partopreno en mia unua internacia kongreso

Ĉiu lingvo liberigas kaj malliberigas siajn anojn, donante al ili la povon komuniki inter si, barante la
komunikadon kun aliaj. Planita kiel universala komunikilo, Esperanto estas unu el la grandaj funkciantaj
projektoj de la homa emancipiĝo - projekto por ebligi al ĉiu homo partopreni kiel individuo en la homa
komunumo, kun firmaj radikoj ĉe sia loka kultura kaj lingva identeco, sed ne limigite de ili.

Ni asertas, ke la ekskluziva uzado de naciaj lingvoj neeviteble starigas barojn al la liberecoj de
sinesprimado, komunikado kaj asociiĝo. Ni estas movado por la homa emancipiĝo.

Homa Emancipiĝo kaj la uzo de
Universala Komunikilo: la rolo de

Esperanto por la solvo de la dramo de milit-

refuĝintoj

PPaauulloo NNaasscceenntteess
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de Esperanto, evento tute libera je la uzo de
aĉaj aŭskultiloj. Akompanis mi tiam la dramon
de ĉarma kaj fragila japana sinjorino, 94jaraĝa,
perdita pro malkono de la urbo kaj de la loka
lingvo. Ni gastiĝis en la sama hotelo. La doku
mentujo pendigita sur mia ŝultro denuncis ni
an eblan komunan destinon. Ŝi riskis: Pardonu
min, kiu estas la buso por la kongresejo? Re
sponde mi informis, ke ankaŭ mi iris al la uni
versala kongreso de Esperanto. En la buso ŝi
diris, ke ŝi volis surprizigi sian nepinon loĝantan
en SanPaŭlo per salutvortoj en la portugala.
Tuj poste ŝi alvokus telefone la nepinon. Uz
ante laŭpete la alfabeton de Esperanto kiel fon
etikan transskribilon, mi portugaligis la frazon:
Mi volas paroli al vi. Jen per tiu genia rimedo, ŝi
sukcesis diri ĝin per neriproĉebla prononco:
[ke’ru falaĥ’ kun vose’]. Ajna alia Esperantopa
rolanto same bone tion sukcesus fari. Mi gape
ekmalkovris gravan rolon kaj funkcion de la
Lingvo Internacia, vidante la lumigitan vangon
pro la ĝojo, kiam ŝi raportis al mi pri la kor
movo de la nepino, kiam ŝi aŭskultis la
mesaĝon portugale. Dum kafopaŭzoj, la sama
ridetoplena mansvingo! Ŝi vivis tute sola en ja
pana vilaĝeto, plantis legomejon kaj delonge
vojaĝadis ĉiujare tra la mondo por partopreni
la universalan kongreson. Ŝi nur scipovis Esper
anton krom la japanan. Kia rara ekzemplo de
aŭtonomeco, libereco, monda civitaneco!
Nenia fragileco do!
Homa emancipiĝo okazas laŭ la diversaj

niveloj de la persona travivaĵo inter partneroj
ankaŭ dorlotantaj kore tiun deziron, ni ĉiuj fin
fine. Frue infanoj estas enkatenitaj de parencaj
kaj sociaj ordonoj de la familio kaj kulturo,
etno, povaj tribaj kredoj, dogmoj rikoltitaj el
sanktaj libroj, prelegoj, lernejoj, skoloj, eklezioj,
scioj havantaj la benon de scienco aŭ tiaj, kiuj
enmiksiĝas en sonĝoj kaj evidentoj de gapoj
antaŭ tiom da aferoj neklarigeblaj, ho kiom da
penetrigoj skuotaj el haŭto kaj pelto! de kom
pleta emancipiĝo per la forto mem de spirito
libera, senkondiciita. Tiu emancipiĝo frakasos
malnovajn sigelojn, malvualigante la purecon
de la vivmisio ĝis nun malsuspektata. Jam
temp’ está de la nedisputebla certeco ke ni es
tas spirituala tutaĵo vivanta korpigitan sperton.

Ni vivas samtempe en pluraj dimensioj. Jam
temp’ está de la komunio kun la magio de la
likva kristalo, kiu enestas librojn, portalojn kaj
susurojn lulitajn de la ekzotika konduto de
subatomaj partikloj, laŭ sugestite de la Kvan
tuma Fiziko. Sed, tamen kion diri pri la inter
nacia komunikilo, kiu certe antaŭvenos la
estontan eraon de telepatio?
Perretaj esploroj montras silentan kaj

neatenditan kreskon de la nombro de homoj
jam parolantaj aŭ kiuj volas lerni Esperanton.
Tiuj volas ke siaj spertoj kun gefratoj de aliaj
kulturoj preterlasu la peradon de interpretistoj.
Neniel plu gvidataj vizitoj al Eksterlando, ant
aŭplanitaj itineroj, malhelaj fenestroj en
klimatizitaj komfortaj aŭtobusoj. Ne plu
samtempaj aŭ sinsekvaj tradukoj. Diverslandaj
delegitoj dum multflankaj kunsidoj finfine
forĵetos aŭskultilojn, lingvajn misinterpretojn
kaj nenecesajn ĝenojn, kiuj nur estas gajaj kaj
ridindaj post la forpelo de la apenaŭ kaŝeblaj
embarasoj. Novaj generacioj de Esperanto
parolantoj, siavice, multe amuziĝas en la vizit
ataj fremdaj hejmoj, kie ili praktikas Esperanton
kaj la lokan lingvon, dum profite frandas la kul
turon de ĉinoj, peruanoj, cazaĥoj, hispanoj,
slovenoj, italoj, francoj, niĝerianoj, japanoj,
skandinavoj. Sen la baro de la diverseco de
lingvoj kaj dialektoj, tiu mondo iĝas ankoraŭ pli
altira kaj alloga. Kiuj vivas la transnacian kultur
on, kiu kreiĝas kaj ampleksiĝas laŭpaŝe de ĝia
fruado ne volas alian vivmanieron. En tiu kun
teksto, la homa emancipiĝo per neŭtrala inter
nacia komunikilo, kapabla ligi ĉiun koron kaj
menson al ĉiuj ceteraj tuj starigas la fratan
ridon dum vidalvidaj kontaktoj, pliigas la
solidaran interkomprenon, redimensias la
amon al niveloj antaŭe neimageblaj.
Kial mi ne mencias la refuĝintojn? Simple. La

ĉiuhoma emancipiĝo per la povo de Spirito kaj
Amo senpovigas apartigecon, nur iluzio. Re
fuĝintoj vere ŝirmiĝas ĉe la Unuo, kiu ja ni es
tas.
Al tiu miraklo oni povas nomi homan eman

cipiĝo tra la senfrakcieco cele al ĉies komuna
feliĉo. Ni tion meritas!
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LA NATURO NUN KAJ ĈIAM
ANTONIO FELIX DA SILVA*

Pri la Naturo, nun mi kantas.
Ĉu vi ankaŭ kantos kune mi?
Se jes, dankon!
Se ne, kial ne?

Ĉiam bela la Naturo estas.
Ĝi donas al ni la florojn,
La birdetojn kaj la papiliojn,
Kiuj beligis ĉiujn ĝardenojn.

Kial ne ami la Naturon,
Se ni kiel Estuloj vivas en ĝi?
Ĉar ni vivas kiel la floroj,
Kiel la lumo de la luno,
Kiel la ondoj da la maroj,
Kiel la mildeco de la vento.

Ĉio kiu ekzistas en ni
Estas pro la Amo de Dio.

LA SERPENTO KAJ LA KOLOMBINO
ANTONIO FELIX DA SILVA*

Mi loĝis en malgranda vilaĝo. Mi havis dek
jarojn. La malgranda vilaĝo estis proksima al la
urbo MontesKlaro (Montes Claros), ŝtato
Minaso, Brazilo. En tio regiono dum la tuta jaro
la suno ĉeestas kaj varmegas ĉie. La arboj kaj la
kreskaĵoj similas mortantojn. Kiam pluvas, la
arboj kaj la kreskaĵoj burĝonas kaj aperas folioj,
floroj kaj poste fruktoj.
Ĉiam mi promenis tra la kampoj. Mi piediris

ĝis rivereto por admiri la mirindajn, malgranda

jn kaj multkolorajn fiŝojn. La riverbordo estis
mirinda loko, ĉar tie staris belaj kaj grandaj ar
boj. La kreskaĵoj havis multkolorajn florojn kaj
floretojn. Tie estis mia mondo. Tie mi revis. Mi
ankaŭ rigardadis la bestojn kaj bestetojn, la
birdojn kaj birdetojn kaj la kolorajn papiliojn.
Tie ankoraŭ ekzistis multege da belaj kaj bluaj
floretojn, la miozotoj apud la bordoj de la
rivereto.

Iam, mi sidis sur ŝtono ĉe la rivereto. Mi
rigardis la pasiflorojn, kiam mi ekvidis grandan
kaj malbelan serpenton, kiu alproksimiĝis tre
rapide al bela kaj blanka kolombino.
La blanka kolombino ektimis, kiam ĝi ekvidis

alproksimiĝis La teruran kaj malbelan ser
penton. Ĝi estas preta por ekflugi, kiam la ser
pento diris:
SERPENTO: Jen! Jen! Kion mi vidas? Ĉu ĝi ne

estas Blanka Kolombino?
BLANKA KOLOMBINO: Jes, sinjorino Ser

pento, mi estas Blanka Kolombino, tre blanka.
SERPENTO: Jes, jes, vi estas Blanka Kolom

bino. Dum mia tuta vivo mi serĉadis Blankan
Kolombinon, kiel vin, ekde mia naskiĝo.
BLANKA KOLOMBINO: Ĉu vere, sinjorino

Serpento?

SERPENTO: Jes, jes,
vere, kara Blanka Ko
lombino! Mia plej
granda revo estis ren
konti Blankan Kolom
binon kiel vin, vivalde
kiel nun.

BLANKA KOLOMBINO: Ĉu mi rajtas scii kial,
sinjorino Serpento?
SERPENTO: Jes, jes, kara Blanka Kolombino,
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vi scios. Mi aŭdis ion pri vi, kara Blanka Kolom
bino. Iu diris al mi, ke Blanka Kolombino estas
tre bongusta.
BLANKA KOLOMBINO: Ho! Mi tre malĝojas.

Ĉu vi aŭdis pri mi sole nur tion?
SERPENTO: Ne, ne, bongusta kolombino! Mi

aŭdis ankaŭ, ke vi estas freŝa, mola kaj ke viaj
ostoj estas facile digesteblaj.
BLANKA KOLOMBINO: Ho! Kiel malfeliĉa mi

estas!
SERPENTO: Bonvolu, kara kolombino, ne

ploru! Mi dolorigos nenion al vi.
BLANKA KOLOMBINO: Mi ne ploras tial, sin

jorino Serpento. Mi ploras, ĉar vi estas tre nes
cianta.
SERPENTO: Ĉu nescianta, mi? Mi ne kom

prenas vin.
BLANKA KOLOMBINO: Do, Ĉu vi ne scias?

Ĉu vi ne scias, kio okazas, kiam Serpento kiel vi
manĝas Blankan Kolombinon kiel min?
SERPENTO: Ne, ne, mi ne scias. Kio okazas?
BLANKA KOLOMBINO: Kiu manĝas Blankan

Kolombinon kiel min, aliformiĝos en Blankan
Kolombinon kaj poste, ĝi estos ĉasaĵo kaj nut
raĵo de aliaj serpentoj.
SERPENTO: Aĥĥ!!! Ĉu vere?
BLANKA KOLOMBINO: Jes, vere, sinjorino

Serpento, vere! Dio, la kreanto de Ĉio, donis al
ni, la Blankaj Kolombinoj, la taskon aliformi la
serpentojn en Blankajn Kolombinojn, se ili
manĝas nin. Tiamaniere, ni finas nian taskon
sur la Tero. Do, vi estos la nova blanka kolom
bino, tre blanka.
SERPENTO: Foriru! Mi ne deziras manĝi vin.

Mi ne deziras aliformi min en blankan kolom
binon kiel vi. Foriru!

Do, la terura kaj malbela serpento forlasis la
lokon, serpentumis tiel rapide kiel ĝi alvenis, ĝis
ĝi malaperis en arbetaĵon, dum la blanka ko
lombino forflugis rapide al sekura loko.

(*) Vicdelegito kaj Fakdelegito de UEA (In
struado, Verkado, Em. Militisto) en la urbo
Florianopolo, SantaKatarino kaj VicPrezid
anto de EsperantoAsocio de Florianopolo.

NIA LINGVO
Lazaro Ludoviko Zamenhof

Nia lingvo Esperanto
super ĉio en la mond'!
Ho kreskadu la anaro
de pacema granda rond'.
Kaj fermiĝu, per kompreno
de malpaco, ĉefa front':
Nia lingvo Esperanto
super ĉio en la mond'.

Ni ne perdu la kuraĝon,
alta estas nia cel'.
Nur antaŭen! Nia stelo
alte brilas en ĉiel'!
Por la lingvo Esperanto
disvastiĝos granda hel':
Ni ne perdu la kuraĝon,
alta estas nia cel'.

Nia lingvo Esperanto
super ĉio en la mond'!
Ĝis popoloj pli liberaj
sin komprenos en la mond':
Ni laboru ne laciĝe
por la venko en estont'!
Nia lingvo Esperanto
super ĉio en la mond'.

Verkinto de tiu ĉi Esperanta poemo estas
Ludwig Lazarus Zamenhof (Ludoviko Lazaro
Zamenhofo, *18591215  †19170414).
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La Konsolantino

Humberto Campos
Espererantigis Maria Eloá de Souza Lima, el Ĵataio/GO.

En Hindujo neniu raĵao havis sekvantaron si
milan al tiu de tiu reĝo. Posedante neelĉer
peblajn minojn, kie trembrilis diamanto, amet
isto, rubeno, safiro, topazo, smeraldo, entute,
multege da strangaj kaj lumradiaj juvelŝtonoj,
tiu monarko vivadis en luksego, sed tamen
plenumante sur la tero teruran punon, nome,
vojiri ĉiam, eterne, senhalte, tage kaj nokte, laŭ
nur la sama direkto.

Por mildigi tiun punon tiu reĝo organi
zis majestan, grandiozan sekvantaron, invitante
por lin akompani ĉiujn princojn de la najbaraj
regnoj. Li invitis Amikecon, Riĉecon, Junecon,
Fidon, Esperon, Amon, Malamon, Filantropion,
Karesemon, Toleron, Plezuron, Kuraĝon kaj
Ĝojon. Ċiuj akompanis la reĝon dum tiu sen
fina vojaĝo tra ebenejoj, urboj, dezertoj kaj
montoj.

Post tridek jaroj da tumulta marŝado la
luksa vagabondo momente turniĝis sur sia or
namita ĉevalo kaj atente rigardis malantaŭen.

— Kie restis la Juneco? — li demandis
sian paĝion.

— Ŝi mortis, Via Sinjora Moŝto!
— Kaj la Malamo?
— Li restis poste, — respondis la sama

voĉo. — Li estis juna kaj tuj laciĝis. Nur la

maljuna Malamo ne laciĝas...
La suvereno ridetis kaj daŭrigis sian

grandan, neŝanĝeman marŝadon. Marŝante
ĉiam rekte al la Okcidento, li rimarkis, ke, unu
post alia, iliaj akompanantoj restis poste. Unu
tagon, estis la Kuraĝo; alian tagon, la Plezuro;
alia, la Ĝojo. Kaj tiel ĉiuj forlasis la reĝon. La
lasta, kiu forlasis la reĝon, estis la bela princino
Espero.

En soleco, tre laca kaj maljuna, ĉe la
rando de silenta vojo, kiam la vesperkrepusko
grizigis la horizonton, la reĝo ekploris treege
malfeliĉa.

— Granda malĝojo,— li ĝemis, — granda
malĝojo estas la soleco!... Mi preferas la Mor
ton, ĉar, kiam ŝi venas, ŝi neniam forlasas min!

Kiam li levis la vizaĝon tute malsekigita
de larmoj, li rimarkis, ke li ne estis sola. Antaŭ li
staris la plej bela el la princinoj, kiujn liaj okuloj
vidis.

— Kiu estas vi! — li demandis, viŝante al
si la larmojn.

— Mi estas la kunulino de la homoj, ki
uj estas en soleco... — respondis la vizio. — Mi
atendas ilin ĉiam ĉe la fino de ilia vojirado.

La reĝo danke rigardis la vizion.
Tiu princino estis la Saŭdado.
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Vito estas konata kaj kultivata ekde miljaroj
(Egiptujo, Mezopotamio, Antikva Grekujo kaj
Romio). Ĝia lulilo estas ĝenerale konsiderata la
regiono de Kaŭkazo, resp. ĉirkaŭaĵo de la
monto Ararato (laŭ la Biblio la unua homo kiu
— neintence produktis vinon, estis la prapatro
Noa).
Sube ni povas legi kelkajn citaĵojn el Malnova

Testamento kiuj citas pri la vino.

Genezo

(...) Kaj Noa komencis terkultivan laboron kaj
plantis vinberĝardenon. Kaj li trinkis el la vino
kaj ebriiĝis, kaj nudiĝis en sia tendo. Kaj Ĥam,
la patro de Kanaan, vidis la nudecon de sia
patro, kaj li diris tion al siaj du fratoj ekstere.
Kaj Ŝem kaj Jafet prenis la veston kaj metis ĝin
sur siajn ŝultrojn, kaj iris dorsdirekte kaj kovris
la nudecon de sia patro; kaj iliaj vizaĝoj estis
turnitaj malantaŭen, kaj la nudecon de sia
patro ili ne vidis. Kaj Noa vekiĝis de sia ebrieco,
kaj li sciiĝis, kiel agis kun li lia pli juna filo.
9:2024(...)

(...) Kaj li loĝis en kaverno, li kaj liaj du filinoj.
Kaj la pli maljuna diris al la pli juna: Nia patro
estas maljuna, kaj en la lando ne ekzistas viro,
kiu envenus al ni laŭ la moro de la tuta tero;
tial ni ebriigu nian patron per vino, kaj ni kuŝu
kun li, por ke ni aperigu de nia patro idaron. Kaj
ili ebriigis sian patron per vino en tiu nokto;
19:3033(...)

(...) Kaj li diris: Alŝovu al mi, kaj mi manĝos la
ĉasaĵon de mia filo, por ke mia animo vin
benu. Kaj li alŝovis al li, kaj tiu manĝis; kaj li

alportis al li vinon, kaj tiu trinkis. 27:25(...)

Levidoj

(...) Kaj la Eternulo ekparolis al Aaron, dirante:
Vinon kaj ebriigaĵon ne trinku, nek vi, nek viaj
filoj kun vi, kiam vi iras en la tabernaklon de
kunveno, por ke vi ne mortu. Tio estu eterna
leĝo en viaj generacioj. 10:89(...)

Nombroj

(...) tiam li devas deteni sin de vino kaj de
ebriigaĵo, vinagron vinan kaj vinagron de
ebriigaĵoj li ne devas trinki, kaj nenian trinkaĵon
el vinberoj li devas trinki, kaj vinberojn freŝajn
aŭ sekigitajn li ne devas manĝi. Dum la tuta
tempo de sia konsekriteco li devas manĝi
nenion, kio estas farita el vinberoj , de la kernoj
ĝis la ŝelo. 6:34(...)

(...)Poste la konsekrito povas trinki vinon.
6:20(...)

Mondo de la Vino

1  La Malnovan Testamenton, el la hebrea originalo tradukis Lazaro Ludoviko Zamenhof.

"Kaj la vino gajigas la koron de la homo,
La vizaĝo brilas de la oleo,
Kaj la pano fortikigas la koron de la homo." (LA PSALMARO  104:5)1

Evandro Avellar
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S c i e n c o

Antaŭ longe oni ne obser
vas la sciencajn institutojn
kune labori por bremsi
politikajn manovrojn kiuj, per
la preteksto ŝpari monon,
riskas bankroti la sciencan dis
volviĝon de Brazilo. La ple
jmulto el la brazilanoj neniam
aŭdis pri ABC (Brazila Scienca
Akademio) kaj malmulte
apenaŭ scias kio estas SBPC
(Brazila Societo por Progresigi
Sciencon). Inter aliaj fakaj sci
encaj asocioj, tiuj du grandaj
institutoj verkis admonan
leteron al la brazila estraro cele
averti la danĝeron tiom ab
rupte malfinanci sciencajn
esplorojn.

Post abunda periodo, kiam
centoj da sciencaj projektoj
estis financitaj, la monkrano
estis fermita. Kiel rekta konsek
venco, armeo da doktoriĝantaj
studentoj kaj laboratorioj sim
ple konstantis, ke mono elĉer

piĝis. Diversaj el tiuj fakuloj aŭ
simple rezignas plu esplori, aŭ
serĉas vakon en eksterlando,
esperplene ekhavi al si la ŝan
con ne esti devigita devojiĝi de
la kariero de sciencisto.
Nun, la brazila registaro de

cidis, per drasta ŝanĝo en la
regularo de duagrada lernejoj,
nur konsideri instruendajn al
junuloj matematikon, portu
galan lingvon, arton, filozofion
kaj fizikan praktikon. Sciencoj
simple ne plu estas devigaj
dum ĉiuj tri jaroj de duagrada
lernejo. La politikistoj kaj socio
malbone komprenas kiom
grava estas la instruado de sci
enco en tiu studperiodo por
junuloj, kaj tio riskas simple
malstimuli la aperadon de po
tencialaj sciencistoj estonte.
Ne nur en Brazilo estas klaraj

atakoj kontraŭ scienco. La es
traro de Turkujo decidis ne plu
instrui evoluismon por la ju
nuloj. La prezidanto de la Eko
logia kaj Evolua Biologia Soci
eto de Turkujo, Cagatay Tavsa
noglu, petegis la intervenon de
la internacia scienca komu
numo por malstimuli tiun poli
tikon, ĉar li komprenas ke evo
luismo estas fundamenta bazo
por disvolviĝo de scienco kaj
teknologio en biologiaj scien
coj (Nature 542, 165 – 09 feb
ruaro 2017). Ŝajne tiaj proble
moj estas propraj de disvol

viĝantaj landoj, kies socio
ankoraŭ ne havas fortan ligon
kun scienca esploro kaj ties
gravecon. Tamen tiu penso ne
estas ĝenerala. La ĵus elektita
prezidanto de Usono, Sro
Donaldo Trump, publike
deklaras sian malakordon kun
sciencaj teorioj kaj sciencaj
pruvoj, kiel ekzemple klimata
varmiĝo. Do, la plej riĉan kaj
teknologian landon estras
homo kiu ne taksas sciencon
serioza afero.
Ĉu pri la estonteco? Ĉu sci

enco riskas kolapsi? Mi estas
optimisma. Eĉ kun tiuj gro
teskaj ekzemploj kiuj klare
konstraŭstaras la modernan
socian evoluon, la ĝenerala
penso estas ke scienco ege
gravas. Eĉ se homoj ankoraŭ
ne bone komprenas ĝin, sen
dube la plibonigon kaj altigon
de homa vivkvalito dependis
(kaj dependos) de scienco.
Wendel T. Pontes, Profesoro

pri Zoologio en UFPE (Univer
sidade Federal de Pernam
buco), Brazilo. Membro de
Brazila EsperantoLigo kaj fak
delegito de UEA pri Zoologio,
Entomologio kaj Scienca Met
odo. Vicprezidanto de ISAE.

Ĉu Scienco riskas kolapsi?
WWeennddeell PPoonntteess

http://aktuale.sciencarevuo.info/
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KKiiaamm ffoorrggeessii aakkuuzzaattiivvoonn ppllii
ggrraavvaass ooll vviiaa ooppiinniioo.. .. ..

WWeennddeell PPoonntteess

Unu el la plej klasikaj propagandoj de Es
peranto estas ke ĝi estas facila lingvo, kaj tial
ĉiuj teorie havas la saman ŝancon lerni ĝin.
Fakte tio estas vero, se ni pensas ke estas neniu
lando kiu oficiale subvencias ĝian instruadon.
Aliflanke, tio ne tute veras, ĉar denaskaj espe
rantistoj havas pli da horojn de Esperanto ĉiu
tage ol la granda plejmulto el la ordinadaj es
perantistoj. Ankoraŭ sekvante tiun penslinion,
diversaj individuoj havas malsimilajn nivelojn
je lernado, legado kaj babilado en Esperanto,
kio certe influas la scipovon en la lingvo.
Kiam vi lernas fremdan lingvon, vi troviĝas en

malsimila nivelo – ofte malpli alta – ol tiu kiu
regas la fremdan lingvon, ĉar estas sia patra
lingvo. Se vi ne bone sukcesas esprimi vian
ideon kontentige, oni povas moki vian parolon
aŭ dubi pri via scio de la idiomo, aŭ inteli
genteco. Se vi troviĝas en disputo, tiu kiu flue
parolas havas avantaĝon je vortprovizo, riĉeco
da esprimoj, kaj li certe uzos tiujn ilojn por
venki la diskuton. Li povas venki per plej bona
argumentado, aŭ simple ĉar li montras sin su
pera al via povra parolkapablo, kaj vi rezignas
ĉar ne troviĝas en la sama debatnivelo.
Sed en Esperantujo, vi ne trovas tiujn afe

rojn... ĉu ne?
Fakte, konsternite mi devas jesi. Mirinde es

tas, ke por multaj esperantistoj, se vi ne skribas
kontentige al ties postulo, viaj paroloj aŭ ideoj
estas nur stultaĵo, neleginda perdo je tempo.

Ofte mi legas, en blogoj kaj facebook, la
jenajn komentojn: “ah, via teksto estas plena je
eraroj...”, aŭ “mi diskonigus, se ĝi estus pli bone
verkita...” aŭ simple “kial vi ne studas pli ol ku
raĝi verki ion publike?”, Kurioze estas ke tiuj
ofte ne sinproponas korekti la tekston, aŭ
avertas private pri la eraroj. Mi legas la kritikitan
tekstojn, kaj povas kontroli, ke la “monstraj”
gramatikaj eraroj estas fakte nur supraĵaj. Mi
mem faras tiajn erarojn en mia denaska lingvo,
tamen neniu atentigas min pri ili. Sed en Es
perantujo homoj kiu iom pli bone scipovas la
lingvon, publike kaj eĉ agrese atentigas aliulajn
erarojn.
Bonegaj tekstoj kaj opinioj perdiĝas kiam tiuj

gramatikuloj aperas kaj timigas la potencialan
legantaron per tiuj troigoj. Dupaĝa pensiga kaj
leginda teksto riskas foriĝi nur pro manko de tri
aŭ kvar akuzativoj, pro enuigaj homoj kiu
tralegas fosante gramatikajn erarojn kvazaŭ
serĉante multkostan trezoron.
Mi lernis ignori tiun sterilan debaton, kaj ofte

ne plu atentas opinion de homoj kiu ŝatas
elstarigi gramatikajn erarojn. La mondo estas
pli granda, kaj paroli Esperanton je sufiĉa kom
prenebla maniero taŭgas. Kompari tekston de
William Auld kun esperantan blogon pri kui
rarto ne eblas, tamen la du estas legindaj laŭ
siaj motivoj. Kaj mi certe ne perdos mian ves
permanĝon se en recepto oni simple misuzis
la participon.
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3-a Esperanto-Renkontiĝo de

Katalano

9-a de aprilo 2017

Prelego pri L.L.Zamenhof en Pola

Embasadejo - Braziljo-DF

11-a de aprilo 2017
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La 14an kaj la 15an de aprilo 2017, okazis en
la brazila urbo Petropolo (ŝtato Riode Ĵanejro)
unu plia eldono de la jam tradiciaj “BEL
Konferencoj”, sub la aŭspicio de Brazila
EsperantoLigo kaj organizo de Asocio
Esperantista de RiodeĴanejro. Pli ol tridek
atentaj kaj diskutemaj samideanoj el kvar
brazilaj ŝtatoj ĉeestis dek prelegojn kaj vigle
diskutis la koncernajn temojn. La evento okazis
en la katolika institucio “Domo de Maria”, kie
pluraj Esperantistoj tranoktis kaj kie ĉiuj manĝis
tre bonan veganan manĝaĵon. La etoso estis
amika, entuziasma kaj vigla, kaj la unua prelego
estis omaĝo al Zamenhof, precize en la dato,
cent jarojn post lia forpaso. La programo
inkluzivis la jenajn prelegojn:

 Enkonduko fare de “rektoro” Paulo Nascentes,
kiu aludis al la poezio de du gravaj latinamerikaj
poetoj: “Poezia promenado kun Galeano kaj
Neruda”.

 “La evoluo de la Zamenhofa Penso (M.Nazaré
Laroca).

 “Meditado en la brazila sanpublika sistemo
SUS” (Elmir S. Lima).

 “Malfacilaĵoj dum la tradukado de Quincas

Borga” (Francisco Wechsler).

 “Abelo, insekto grava por la homaro” (Luiz
Schanuel)

 “Esperanta LiteraturoSumoo” (Dirce Sales).

 “Aldravio – kaj aliaj formoj de etaj poemoj”
(Paulo S. Viana).

 “Ivan la Sesa kaj la limoj de la Esperanta
literaturo (Fernando Pita).

 “Biblioteko, memoro, historio” (Néia L. Souza).

 “Parlamenta reĝimo en Brazilo – septembro
1961” (Márcio Santos).

 “Skizo pri sanitaraj servoj por media salubrigo”
(Allan Argolo).

Estis eldonita kaj senpage disdonita al ĉiuj
partoprenantoj libreto, kiu enhavas la resumojn
de ĉiuj prelegoj. Dum la tuta evento funkciis eta
libroservo.
La proksimaj “BELKonferencoj 2018” okazos

denove en la paskaj tagoj, en la urbo Ĵuizde
Foro (ŝtato Minaso).

RRiiĉĉeennhhaavvaajj ““BBEELL--KKoonnffeerreennccoojj
22001177”” eenn PPeettrrooppoolloo

PPaaŭŭlloo SSeerrggiioo VViiaannaa
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Ateliero pri Esperanto en LBV
La 1an de marto Legio de Bona Volo,

partnere kun EsperantoAsocio de SanPaŭlo
(EASP), okazigis senpagan atelieron pri Esper
anto en la Komunuma Centro por Sociala
Asistado dro Osmar Carvalho e Silva, en la
ĉefurbo SanPaŭlo, Brazilo.
Per tiu aktiveco oni celis veki la intereson de

la neesperantista loka komunumo lerni la
lingvon internacian, plivastigante ĝian kulturan
akiraĵon. La aranĝo estis dividita je du partoj.
En la unua parto, la partoprenintoj ĉeestis pre
legon gviditan de la instruisto dro Paulo Ser
gio Viana, tradukisto tre konata en la
esperantista medio, multjara amiko de LBV kaj
nuna vicprezidanto de EASP. Li parolis pri la
origino, la valoro kaj agadoj por diskonigi Es
peranton en la mondo, rakontante pri la his
torio de ĝia kreinto, Lazaro Ludoviko
Zamenhof (18591917), kaj pri tio, kion kuraĝi
gis lin skizi artefaritan lingvon.

53a BKE okazos en Kuritibo en 2018
La propono de Paranaa Esperanto

Asocio akcepti la 53an BKE estis aprobita en la
decembra estrara kunveno. En Kuritibo nia

movado kuniĝos en 2018. Laŭ decido de nia
lasta Ĝenerala Asembleo ligi la periodon de
niaj kongresoj al la tagoj ĉirkaŭ la feritago de
Corpus Christi, ĝi okazos de la 31a de maio ĝis
la 3a de junio 2018. Kuritibo jam gastigis 3
Brazilajn Kongresojn de Esperanto: 1954 – 14
a BKE, 0714 de januaro; 1986 – 22a BKE, 16
20 de julio; 1997 – 33a BKE, 1217 de julio.
Aliaj federitaj asocioj ankaŭ kandidatiĝis. BEL

kore dankas tiom da intereso akcepti niajn
BKEojn kaj jam komunikis tiujn asociojn, pro
ponante engaĝigon por 2019. La kialo preferi
Kuritibon por tiu venonta jaro estis trovi ekvil
ibron pri la okazigo de nia BKE laŭ la diversaj
regionoj de nia lando: ekde 2006 nur 3 el 12
kongresurboj ne apartenas al la sudorienta aŭ
centrokcidenta regionoj. Tial ni favoris okazi
gon por 2016 en la norda regiono (Manaŭso)
kaj nun por 2018 en la suda. Kiel atendite,
paralele okazos ankaŭ la 38a BEJK. Ni certas,
ke ili estos ĝuindaj kongresoj. Gratulon al PEA
PR!

Kaj la 8a NOVA sukcese okazis!
De la 28a de decembro 2016 ĝis la 1

a de januaro 2017, la 8a Novjara Aranĝo
(NOVA) de BEJO okazis en Toro (Torres), plaĝa
urbo el la ŝtato Suda RioGrando. Niaj honoraj
gastigantoj estis Eulea Gonçalves de Lima kaj
siaj ĉarmaj gepatroj. 14 partoprenantoj el di
versaj ŝtatoj de Brazilo profitis la okazon por
babili, amuziĝi, koni belajn pejzaĝojn kaj adiaŭi
la jaron 2016 en agrabla esperanta etoso. Ĉe la
plaĝo Guarita ni trovis belajn rokajn forma
ciojn, kiujn nia privata geologia instruisto kaj
partoprenanto Fernando Maia tre ĝentile klari
gis al ni pri bazaltaj elverŝoj. Ĉe Granda Plaĝo
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ni trovis bonegan budon el hispanaj benjetoj,
de la gepatroj de Eulea, kaj ni profitis por
plaĝumi kaj gustumi tre bongustajn lunĉojn. Ni
ankaŭ multe ĝuis manĝaĵon faritan de nia
speciala kuiranto Tiago Quites, kiu dikigis ĉiujn
partoprenantojn! Resume, tiu NOVA estis
preskaŭ gastronoma esperanta aranĝo, tre
speciala, kaj restos ĉiam en niaj mensoj!

Letero de Fortalezo, marto 2017
EsperantoKurso ĉe UFC (Universidade Feder

al do Ceará), kie antaŭ 23 jaroj mi instruas
Esperanton dungita de la sama Universitato,

datas de 1965, Projekto starigita de ANTÔNIO
MARTINS FILHO  unua Rektoro de tiu Uni
versitato.
La celo de tiu letereto estas peti al vi la kom

plezon sendi gratulleteron al nia Direktorino,
Profesorino MÁRCIA FERNANDES GRADVOHL
(MFGRADVOHL@HOTMAIL.COM), kiu respon
decas pri kunordigado de la sep lingvoj ĉi tie in
struataj: ANGLA, FRANCA, GERMANA, ITALA,
PORTUGALA, HISPANA, KAJ ESPERANTO.
Esperanto estas instruata enkadre de UFC

danke al iniciato de PROFESORO PAŬLO
AMORIM CARDOSO, kiu enmeritiĝis en 1991.
De tiam mi, ADELSON ANDRADE ALVES
SOBRINHO, estas la ununura profesoro de la
Esperanta Kulturdomo, spite de multaj ant
aŭjuĝoj fare de profesoroj kiuj preskaŭ nenion
scias pri la graveco de starigo de Lingvo Inter
nacia.
Pere de viaj leteroj, karaj samideanoj, vi hel

pos min malfermi la okulojn de miaj kolegoj kaj
atendi venontan promesplenan respekton al
nia celo.
Bonvole sendu, VIALINGVE KAJ ESPERANTE,

vian leteron (email) kune kun kopion al Profe
soro ADELSON ANDRADE ALVES SOBRINHO –

Kunordiganto de EKurso  Centro de Human
idades  UFC

Avenida da Universidade, 2683  CEP 60020
181  Fortaleza  Ceará / Fone: 33667602

Professor Adelson Andrade Alves Sobrinho
adelsonsobrinho@bol.com.br

Aperis en ĵurnalo de la urbo Volta Redonda/RJ: "Jornal Informativo AAP-VR Janeiro 2017 "
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Forpasoj
Sinval Geraldo de Souza

(19422016)

Sinval Geraldo de Souza inter Eurípedes Barbosa
(maldekstre) kaj Álvaro Luiz (dekstre), en la 3-a ERCOR.

Nia samideano Sinval Geraldo de Souza,
emerita fervojisto, forpasis la 14an de
decembro 2016. Li estis entombigita sur la
Tombejo “Memorial Park”, en KampoGrando,
kiam membroj de la EsperantoSocieto Suda
MatoGroso (SOEMS  Sociedade Esperanto do
Mato Grosso do Sul) omaĝis lin, metante sur la
ĉerkon la Esperantan flagon.
Li naskiĝis en la urbo KampoGrando,

ĉefurbo de ŝtato Suda MatoGroso, la 6an de
oktobro 1942. Li lernis Esperanton kaj tuj poste
komencis instrui ĉi tiun lingvon. Sinval estis
membro de la Kontrola Komitado de SOEMS.
Li partoprenis plurajn brazilajn kongresojn de

Esperanto, okazintajn en ĴuizdeForo,
KampoGrando, SanPaŭlo, Tagvatingo, Bara
doGarso, Florianopolo kaj RiodeĴanejro. Li
ĉeestis ankaŭ en la 3a kaj 4a Esperanto
Renkontiĝoj de Centrokcidenta Regiono,
okazintaj en Gojanjo kaj KampoGrando. Li
estis ano de Brazila EsperantoLigo kaj senlace
laboradis por Esperanto en KampoGrando.
Sinval estis tre simpla kaj humila homo.

Resumo pri SOEMS

La 28an de Septembro 1985 estis fondita
EsperantoSocieto Suda MatoGroso – SOEMS.
Indas omaĝi Fernando José Galvão Marinho,

kiu lanĉis la semon de Esperanto en la kampo
grandan koron; al la pioniroj Heitor kaj
Onézimo Faria pro tio, ke ili realigis por
Esperanto, agnosko kaj dankemo; al Nelson
Pereira de Souza, elstara brazila esperantisto,
kiu bonvole kaj kun granda entuziasmo,
kvankam viktimo de necedanta malsano, kiu
pli frue forprenis lin de nia kunvivado, ĉeestis
kune kun la edzino, Fiorina S. Souza, la
fondiĝon de SOEMS – EsperantoSocieto Suda
MatoGroso, la 28an de Septembro 1985.
Nelson gvidis rapidan Esperantokurson dum

unu semajno kaj realigis plurajn prelegojn ĉe
spiritismaj domoj de KampoGrando,
elmontrante la valoron de Esperanto. La
esperantistoj de tiu ĉi urbo gardas kareseme la
memoron pri li, kiu ĝis la lastaj tagoj de sia
surtera vivo sindediĉis korpe kaj anime al la
afero de universala frateco, disvastigante kaj
ellernante Esperanton.
EsperantoSocieto Suda MatoGroso –

SOEMS laboradas ekde sia fondiĝo cele al la
esperanta idealo. Kursoj estas gvidataj jare ĉe
Lernejo Zamenhof, en la asocioj “Loĝejo de
Familio Baís”, “Spiritisma Domo Disĉiploj de
Jesuo”, “Ĉambro de Capemi”, “Ĉambro Isaura
Guerra Borges”, “SEBRAE” kaj “Spiritisma
Federacio de Suda MatoGroso”.
En 1989 KampoGrando gastigis la 25an

Brazilan Kongreson de Esperanto, kun la
partopreno de brazilaj kaj eksterlandaj
esperantistoj.
En 1999 kaj 2010 KampoGrando gastigis la

35an kaj 45an Brazilajn Kongresojn de
Esperanto respektive.



Enkonduko

Ĉefartikolo

Protestantoj en Brazilaj E-Kongresoj Brazila Movado

Kursoj de Esperanto katalogo edukado.net

Homa Emancipiĝo kaj Universala Komunikilo Kulturo

La Naturo nun kaj ĉiam Beletro

Financa Raporto 2016 Financoj

La Konsolantino Beletro

Mondo de la Vino Kulturo

Ĉu scienco riskas kolapsi? Scienco

Kiam forgesi akuzativon pli gravas ol via opinio Lingvo

Brazila Movado Informoj

Forpasoj Brazila Movado

La 52-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj la 37-a Brazila

Esperantista Junulara Kongreso okazos en la urbo Sorriso, Mato

Grosso, de la 15-a al la 18-a de junio 2017. Jam eblas al vi aliĝi!

Aliru: http: //belabutiko.esperanto.org.br/abonservo/index.php/adesao.html

Ĉiutagaj flugoj de flugkompanio Azul al
flughaveno de Sorriso/MT (SMT).

Alia flughaveno proksime de Sorriso estas de la

urbo SINOP (OPS), 80 km ĝis Sorriso.



Remetente:

Liga Brasileira de Esperanto

SDS, Ed. Venâncio III - sala 303

70393-902 Brasília-DF

Telefono:+55 (61) 3226-1298

Retadreso: bel@esperanto.org.br

Hejmpaĝo: http: //www.esperanto.org.br

F a r i t a p e r :
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Sovaĝa Animo  2016

Unua plena albumo, ĝi alvokas
la dioj de la brazila tupia mito-
logio en ia rita sono, kiu ofertas
fortan riptfrazojn, potencan
voĉon, pezan muzikon kaj al-
logajn tekstojn. Produktita de
la sperta Marco Aquilino kaj
mastrigita en Francio de Tri-
boulet en Studio de la Trappe,
tiu koncepta albumo reflektas
la prapatecon de la muzikistoj
kaj prezentas parton de la
grandega brazila panteono.

La unua bando de la potenca metalo (Power Metal) kiu lanĉis oficialan albumon en la lingvo Esperanto. Finalistoj de la

muzika konkurso "Kanto de la Jaro" (2013) kaj (2016) de la revuo Kontakto kun la unuopaĵo "La Plej Bona Ĉasisto" kaj
"Jen Nia Viv-River'" (1a loko), prezentas sian unuan plenalbumon titolita "Sovaĝa Animo" (2016), kiu alvokas la diojn de

la brazila tupia mitologio en ia sona rito, kiu ofertas pegadizajn ripetfrazojn, potencan voĉon, pezan muzikkuirejon kaj

allogajn tekstojn. Produktita de la sperta Marco Aquilino kaj mastrigita en Francio de Triboulet en “Studio de la Trappe”,

tiu koncepta albumo reflektas niajn prapatrecon kaj prezentas parton de la grandega brazila panteono. Por ĉi tiu nova

laboro la bando invitis la specialajn gastojn: Marlon Baco de la bando "Volúpia di Baco" kiu partoprenis de la trako "Reĝino
de la Nokto,"; la tenoro Wesley Sousa en koralo de "Tauba kaj Kerana"; Miguel Brasil klavaristo en la trakoj "Kaapora" kaj

"Droniga Pasio"; Rikardo Cash la rakontanto de "Antaŭparolo de Prapatra Kaciko". La arta kovrilo kaj la libreto estis farita
de la talentoplenaj manoj de Carlos Fides / Artside (kiu jam kreis artaĵojn al la bandoj Edu Falaschi, Evergrey, Narnia,

Oficina G3 ktp). En "Sovaĝa Animo" Barok-Projekto montras al la mondo, kion ili faras plej bone, pezaj kaj elegantaj

muzikverkoj kun iom da klasika kaj folklora Muziko en ia mirinda elmontro. "Sovaĝa Animo" estis lanĉita en julio de 2016

en Eŭropo kaj aŭgusto en Brazilo kaj en la mondo.
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